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Bemærk: Dette er en 
maskinoversættelse - vi er ikke 
ansvarlige for oversættelsesfejl 

 

VEBATEC 
KLEBSTOFF 
BUTYL SPRAY +  
BUTYL STREICHBAR 

 

Mere alsidig 
Butylbaseret flydende klæbemiddel 
 
□ Kan sprøjtes fra en aerosoldåse 
 eller kan males fra metalbeholdere 
□ Klæbende base til Vebatec 
reparationstape 
□ Limning af PE-skumkantstrimler 
 i afretningsområdet 
□ Rigtig god fugt og 
 varmemodstand 
□ Høj og hurtig kontaktvedhæftning 
□ Permanent elastisk, lufttæt, UV-stabil 
□ Høj ældningsmodstand 
 
BESKRIVELSE: 
Alsidigt klæbemiddel til limning af f.eks.: 
Skum såsom polyether, polyester med 
hinanden og for Limning af metal, træ, kork, 
hardboard, pap, Gummi, hør, tekstiler, filt, 
læder, elastiske limede sømme og meget 
mere. 
- Høj vedhæftning (kontaktvedhæftning) 
- God fugt- og varmebestandighed 
Limning af PE-skumkantlister i 
afretningsområdet Klæbende base til 
Vebatec Blitz reparationstape for at øge 
vedhæftet fil. Butylsprayen er ikke egnet på 
grund af opløsningsmidler i drivmidlet til 
forarbejdning på blødt PVC-skum, 
Styropor®, Styrodur® osv. 
Med "butylspray" som smørbart produkt fra 
metalbeholderen, forarbejdning på blødt 
PVC-skum, Styropor®, Styrodur® osv. muligt 
på grund af opløsningsmiddelindholdet er 
reduceret, og der kræves ingen drivgas. 
 
 
 
 
 
 

TEKNISKE SPECIFIKATIONER: 

• Forarbejdningstemperatur: Mellem - 
10°C og + 45°C. 

• Base: butyl, styren PIB gummi, 

• indeholder opløsningsmidler ca 8 % 

• Farve: farveløs til gullig 

• Indledende vedhæftning: Efter 
afblæsning. 

• Massefylde: 0,9 g/cm³ DIN 53 479 

• Viskositet: 400 mPas 

• Fast: 68% 

• Åbningstid: 5 min – ensidig 20 min - 
begge sider 

 
FORARBEJDNING: 
De overflader, der skal limes, skal være 
tørre, rene, fri for støv og fedt. Sæt limen på 
begge dele, der skal limes påføres tyndt og 
jævnt. Efter en ventetid på 30 sekunder til 10 
minutter (på begge sider) eller 30 sekunder 
til 5 minutter (ensidig påføring) delene fold 
og tryk godt. 
 
Ventetiden er fra stuetemperatur, 
påføringstykkelse, sugeevne, underlaget 
mv. Delene er samles, når den klæbende 
film stadig er lidt klistret er, men ikke 
længere på fingeren med let fingertryk Bliver 
ved med at hænge. Ved limning af 
absorberende materialer en ensidig påføring 
af klæbemiddel er tilstrækkeligt. 
Umiddelbart efter Limpåføring skal sætte 
delene sammen og at blive presset. 
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SIKKERHEDSINSTRUKTIONER: 
Yderst brandfarlig. Irriterer huden. Dampe 
kan forårsage døsighed og forårsage 
døsighed. Skadelig for organismer, der lever 
i vand, kan forårsage uønskede 
langtidsvirkninger i vandmiljøet at have. 
Opbevares utilgængeligt for børn. Af Holdes 
væk fra antændelseskilder - Rygning forbudt. 
Indånd ikke aerosol. Undgå kontakt med øjne 
og hud. På I tilfælde af kontakt med øjnene 
skylles grundigt med vand og konsultere 
læge. Brug kun i godt ventilerede områder. 
Undgå udledning til miljøet. specielle 
instruktioner Indhent/se sikkerhedsdatablad. 
container står undertryk. Beskyt mod 
soleksponering og temperaturer over Beskyt 
ved 50°C. Må ikke åbnes med magt, selv 
efter brug eller brænde. Ikke mod flammer 
eller ved glødende sprøjteobjekt. 
 
Holdbarhed: 
Godt forseglet, ikke under +5°C: 12 måneder 
 
LEVERINGSFORM:  
500 ml spraydåse 
Metalbeholder, størrelse på forespørgsel 

EN MEDDELELSE: 
Vores anvendelsestekniske anbefalinger, 
som vi henviser til Grunden til, at vores 
erfaringer giver efter bedste viden ikke-
bindende og etablerer ikke noget kontraktligt 
retsforhold eller nogen accessoriske 
forpligtelser fra købskontrakten. På grund af 
variationen kan ikke alle mulige 
materialekombinationer og strukturelle 
forhold testes. Vi beder derfor om, at vores 
produkter testes for deres egnethed til 
tilsigtet brug på egen risiko at tjekke dig selv. 
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